Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród ( fragm.)
Wreszcie doszła do swego własnego miejsca spacerem i postanowiła sobie spróbować, czy przeskoczy
całą długość muru. Była to długa droga i zanim dziewczynka doszła do połowy, tak się zgrzała i zziajała,
że musiała przystanąć. Nie martwiła się zbytecznie, bo naliczyła już była do trzydziestu. Zatrzymała się z
uśmiechem radości, gdy naraz spostrzegła gila kołyszącego się na długiej gałęzi powoju. Leciał za nią i
pozdrawiał ją świergotem. Mary, skacząc ku niemu, poczuła w kieszeni coś ciężkiego, co ją uderzało po
nóżkach przy każdym ruchu, a ujrzawszy gila, zaśmiała się powtórnie.
— Wczoraj pokazałeś mi, gdzie się znajduje klucz — rzekła. — Powinieneś mi dzisiaj pokazać furtkę.
Ale ty sam nie wiesz na pewno! (…)
Mary Lennox nasłuchała się wiele o czarach w bajkach swej Ayah i zawsze później twierdziła, że to,
co stało się w tej chwili, to oczywiście czary.
Po ścieżce wzdłuż muru przeleciał podmuch wiatru, silniejszy niż poprzednie. Był on dość silny, by
zakołysać konarami drzew, a aż nadto silny, by rozgarnąć długie, zwieszające się z muru pędy
nieprzycinanego bluszczu. Mary podeszła blisko do ptaszka i naraz wiatr odchylił luźne sploty, a
dziewczynka ruchem nagłym poskoczyła, chwytając coś ręką. Pochwyciła coś, co dojrzała pod bluszczem
— okrągłą gałkę, zakrytą liśćmi. Była to klamka od drzwi.
Mary wsunęła rączki pod liście i poczęła je rozsuwać, rozgarniać na bok. Gęsto wiszący bluszcz
tworzył jakby luźną, powiewną zasłonę, jakkolwiek niektóre gałęzie pięły się na drzewo i żelazo. Serce
dziewczynki poczęło bić jak młotem, a ręce drżeć z szczęścia i podniecenia. A gil śpiewał i ćwierkał
dalej, a główkę przechylał, jakby i on równie czuł się podniecony. Cóż to było, co Mary poczuła pod ręką
— kwadratowe, żelazne, z otworem do klucza w środku?
Był to zamek od drzwi od dziesięciu lat zamkniętego ogrodu; Mary wsunęła rączkę do kieszeni,
wyciągnęła klucz i spostrzegła, że nadawał się zupełnie do zamku. Włożyła klucz i przekręciła. Musiała
obu rączek użyć, lecz osiągnęła skutek.
A potem pełną piersią zaczerpnęła powietrza, spojrzała poza siebie na długą ścieżkę, czy nikt nie
nadchodzi. Lecz nie było żywego ducha. Nikt tu nigdy nie przychodził — zdawać by się mogło — i Mary
musiała powtórnie zaczerpnąć powietrza, przytrzymała bujającą się zasłonę bluszczu i popchnęła drzwi,
które się otworzyły — wolno — wolno.
Wśliznęła się do środka i drzwi za sobą zamknęła, oparła się o nie plecami, rozglądając się dokoła i
oddychając pośpiesznie z upojenia, szczęścia i rozkoszy.
Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie!
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1. Akcja powieści rozgrywa się w :
 A. Indiach, Anglii, Niemczech

 B. Indiach, Anglii, Francji

 C. Indiach, Anglii, Szwajcarii

2. Ile lat miała Mary, gdy zmarli jej rodzice :
 A. dziewięć
 B. dziesięć

 C. jedenaście

3. Szczerość, optymizm, rezolutność i lojalność to cechy:
 A. Colina
 B. Dicka

 C. Archibalda

4. Według Weatherstaffa Mary i Ben są ulepieni z tej samej gliny, ponieważ:
 A. nie są urodziwi i mają niemiły charakter
 B. są urodziwi i mają niemiły charakter
 C. nie są urodziwi i mają miły charakter
5. Gdzie Mary znalazła klucz do tajemniczego ogrodu:
 A. w jamie pod bluszczem
 B. w jamie pod klombem

 C. w jamie pod murem

6. Wydawanie rozkazów i traktowanie wszystkich z góry przez Colina przypominało Mary zachowanie:
 A. angielskiego króla
 B. indyjskiego radży
 C. chińskiego cesarza
7. Dlaczego tajemniczy ogród został zamknięty:
 A. rośliny były zarażone nieznaną chorobą  B. zginęła w nim pani Craven

 C. pan Craven nie lubił róż

8. Co spowodowało, że Colin wstał z wózka, kiedy pierwszy raz przebywał w ogrodzie:
 A. użądliła go pszczoła
 B. poprosiła go o to Mary
 C. zdenerwował się na Bena
9. Jaką roślinę zasadził Colin, gdy po raz pierwszy znalazł się w ogrodzie:
 A. różę
 B. sosnę

 C. wrzos

10. Wskaż błędną odpowiedź: Tajemniczy ogród był dla:
 A. Mary – szansą na poznanie wartości pracy
 B. Colina – miejscem magicznym, które przywróciło mu zdrowie
 C. Bena – wspomnieniem po zmarłej żonie
11. W zdaniu Powinieneś mi dzisiaj pokazać furtkę występują kolejno:
 A. czasownik, rzeczownik, przysłówek, bezokolicznik, rzeczownik
 B. czasownik, zaimek, rzeczownik, bezokolicznik, rzeczownik
 C. czasownik, zaimek, przysłówek, bezokolicznik, rzeczownik
12. Czasownik niedokonany to:
 A. doszła

 B. naliczyła

 C. twierdziła

13. W zdaniu Mary Lennox nasłuchała się wiele o czarach w bajkach swej Ayah i zawsze później twierdziła, że to, co stało się w
tej chwili, to oczywiście czary wyróżnione rzeczowniki występują w przypadkach:
 A. Miejscowniku i Mianowniku

 B. Narzędniku i Mianowniku

14. Które wypowiedzenie to równoważnik zdania:
 A. Pochwyciła coś.
 B. Ty sam nie wiesz na pewno.

 C. Miejscowniku i Bierniku
 C. To klamka do drzwi.

15. Który czasownik występuje w 3 osobie, liczbie pojedynczej, rodzaju nijakim :
 A. uderzało
 B. przeleciał
 C. wsunęła
16. Który związek frazeologiczny nie odzwierciedla stanu Mary Lennox, gdy odnalazła tajemniczy ogród:
 A. być w skowronkach
 B. czuć pismo nosem
 C. poczuć się jak w niebie
17. W której parze znajdują się dwa wyrazy nieodmienne:
 A. była, mi
 B. gdzie, jakby

 C. coś, swoje

18. Który wyraz nie należy do rodziny wyrazów związanych z rzeczownikiem ręka :
 A. dłoń
 B. ręczyć
 C. podręczny
19. Określ formę gramatyczną wskazanego wyrazu Zatrzymała się z uśmiechem radości :
 A. Miejscownik. r.m. l.poj.
 B. Dopełniacz r.m. l.poj.
 C. Narzędnik r.m. l.poj.
20. Rzeczowniki : tajemniczy, baśniowy, magiczny to :
 A. synonimy
 B. wyrazy pokrewne
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 C. antonimy

